
SFK Skåne 
UKL/ÖKL 2022-10-01 
Domare: Camilla Paradis och Domarelev Björn Danås 
Mark: Krageholm 
Förhållanden: Sydliga vindar och fina höstförhållanden i sol som avslutas i hällregn. 

UKL 

PT BLACK LUCKYS MERKEL SE21667/2021, äg & för Kent Svensson  
Merkel går i mycket bra fart och stil med huvudet över rygglinjen. Hon är något förarbunden 
men då hon kommer loss går hon i stora fina slag. I andra släpp har hon chans på både fasan 
och rapphöns men partnern stöter dem. I sitt femte släpp har hon ytterligare ett par chanser på 
fågel men det vill sig inte för Merkel idag som jobbar på förtjänstfullt hela dagen. 
EB:FF, Fem släpp, totalt 45 minuter 0 Ukl 

PH CHRIWALLS F1 FANTOMET NO41459/2021, äg Torsten Dehn & för Bertil Mårtensson 
F1 går i bra till mycket bra fart och stil och för sitt huvud över rygglinjen. Han går i ett 
mycket bra sök dagen igenom. I tredje släpp har han chans på rapphöns som partner stöter. I 
sitt sista släpp har han ytterligare ett par chanser på fågel men utan resultat. 
EB:FF, Fem släpp, totalt 45 minuter 0 Ukl 
 
GST GETRYGGENS TX TIKVA SE31865/2021, äg & för Bengt Olof Jansson 
Går i ett ungdomligt sök anpassat till marken i mycket bra fart och stil med huvudet över 
rygglinjen. Hon mattas något i slutet av första släpp. I sitt tredje släpp stöter hon rapphöns och 
går efter. I sitt sista släpp har hon ytterligare chans på fasan men det lyckas inte idag. 
EB:FF, Fyra släpp, totalt 35 minuter 0 Ukl 

PH BJÖRÅS KIMO SE63097/2020, äg & för Bjerke Andersson 
Kimo går i ett ungdomligt sök i mycket bra fart och stil med huvudet över rygglinjen. Han 
söker sin mark i ett mycket bra format. Kimo behåller sitt intryck i alla släpp. I hans tredje 
släpp stöter han rapphöns och i fjärde släpp har han ytterligare chans på fågel. 
EB:FF, Fyra släpp, totalt 35 minuter 0 Ukl 

GST GETRYGGENS TX TIKKA SE31868/2021, äg & för Richard Malm 
Går i ett ungdomligt sök i mycket bra fart och stil och huvudet över rygglinjen, någor kort 
frambens aktion. Hon stöter en fasan och strax efter stöter hon rapphöns. Hon är ute i tresläpp 
och har ytterligare chans på rapphöns i sista släpp utan resultat. 
EB:FF, Tre släpp, totalt 30 minuter 0 Ukl 

ÖKL 

IRSH TORHOLMENS AG FORZA SE 45932/2020, äg & för Ylva Lannge 
Går i utmärkt format, fart och stil med huvudet över rygglinjen, mattas något i slutet av första 
släpp. Fortsätter utmärkta sitt sök dagen igenom. I tredje släpp så provocerar partner och 



Forza varandra en kort stund men tillräckligt länge för att stöta rapphöns som han inte 
respekterar. EB:IF, Tre släpp, totalt 22 minuter 0 Ökl 

PT FOURFOLD NESS SE 1746/2019, äg & för Bertil Axelsson 
Går i ett något ostrukturerat sök hela dagen i mycket bra fart och stil med huvudet i eller 
under sin rygglinje. Kan stoppas för hare. I andra släpp går hon i på en gård och tar en 
tamhöna. EB:IF, Två släpp, totalt 15 minuter 0 Ökl 

IRSH NORRSETTERS SO SIFFO SE 30823/2020, äg & för Mayvor Jonsson 
Går i mycket bra fart och stil i bra format med huvudet i eller över rygglinjen. Vänder oftas 
tillbaka på vänstersida. Går upp sig i tredje släpp och går nu i ett mycket bra format. I sitt 
fjärde släpp provoceras han och partner varandra en kort stund och stöter då rapphöns och går 
hejdlöst efter. EB:FS, Fyra släpp, totalt 35 minuter 0 Ökl 

IRSH NORDFJÄLLETS RS CASTOR SE50968/2013, äg & för Uno Olsson 
Går i godtagbar fart och stil i ett bra format. Fattar stånd i en gräskant, är något trög i avance 
och resning, acceptabelt lugn i flog och skott. Gör en utmärkt apport utlagd rapphöna. EB:FF, 
Ett släpp, totalt 15 minuter 3 Ökl 

PT MILPOINTS MIXA SE48021/2020, äg & för Bertil Mårtensson 
Mixa går i utmärkt fart och stil iett mycket bra format och för sitt huvud över rygglinjen. 
Kallas in vid partners stånd. I sitt tredje släpp stöter hon rapphöns och visar inte tillräcklig 
respekt. EB:FF, Tre släpp, totalt 25 minuter 0 Ökl 

PT FÅGELKÄRRS VINGA SE29829/2020, äg & för Per-Arne Arlebring 
Vinga går i mycket bra fart, stil och format och huvudet förs i rygglinjen. Fattar stånd i en 
gräskant, reser villigt och precist rapphöns. Lugn i flog och skott, rapphöna fälls långt ut i och 
landar ii en skogskant som varkens förare eller hund kan se. Vinga gör ett utmärkt apportsök 
och utmärkt apport med avlämning i hand. I sitt andra släpp går hon som tidigare och visar 
upp ett mycket bra söksupplägg i den kuperade terrängen. EB:FF, Två släpp, totalt 25 minuter 
1 Ökl med viltpris 

IRST VORREHÖJS IRMA SE50832/2017, äg & för Maria Sandin 
Irma startar i utmärkt fart, stil och format med huvudet över rygglinjen. Irma får upp ett rådjur 
som hon förföljer kraftigt. EB:IF, Ett släpp, totalt 10 minuter 0 Ökl 

Tack till alla för en trevlig dag i marken! 
Camilla Paradis 
Ekebergalund oktober 2022 




